
Nový způsob v přihlašování.

Přihlášení na Duchovní cvičení najdete na stejném místě na našich stránkách.

Po kliknutí na tento odkaz budete NOVĚ  přesměrováni na seznam akcí v našem adresáři. Bude vyžadováno jméno a heslo 
pro přihlášení do adresáře.
Druhý způsob je možné využít přímo z adresáře na záložce AKCE .

Pokud se dostanete některým ze způsobů na záložku AKCE, bude vám zobrazen seznam plánovaných akcí (duchovních 
cvičení). Tento seznam je seřazen dle data začátku akce.

Základní informace o akci jsou podobné jako dříve. Novou výhodou je také možnost kliknout na jméno organizátora, kde 
získáte např. kontakt. Podrobnější informace k pořádané akci můžete získat kliknutím na konkrétní "název akce" nebo na 
volbu "Podrobnosti a přihlášení", kde je také možné se přihlásit.
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Přihlašování na akci je možné po uvedeném datu "Začátek přihlašování: " a to včetně uvedeného času.
Konec přihlašování je omezen buďto naplněním uvedené kapacity nebo vypršením data "Konec přihlašování:"

Samotné přihlášení zahájíte kliknutím na "Přihlásit člena ASC" a bude vám zobrazen formulář pro přihlášení.

• na akci může přihlašovat pouze ten, který je evidován v adresáři 
(odpadá tím vypisování údajů o sobě a zadávání hesla pro odhlášení)

• v seznamu účastníků najdete pro zjednodušení pouze sebe nebo dalšího člena své domácnosti
• Členové místní rady mohou přihlašovat a odhlašovat všechny členy svého společenství (mělo by řešit případný 

problém, že ne každý má přístup k internetu)

V seznamu účastníků vyberte osobu kterou chcete přihlásit. Zde platí několik nastavení  a omezení:

Dále můžete zadat poznámku pro organizátora akce (např. potřebuji zajistit dietní stravu, přijedeme až druhý den ráno, 
vezmu s sebou kytaru a zpěvníky, ….)
Jakmile máte správně nastaveno, kliknete na "Přihlásit účastníka"

Ihned po přihlášení dojde k zapsání  dané osoby do seznamu přihlášených.
Na akci jste správně přihlášeni jen tehdy, vidíte-li se v seznamu přihlášených
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Pokud se chcete z akce případně odhlásit,  klikněte na řádku se svým jménem na volbu "Odhlásit"

• Odhlásit danou osobu může zadat pouze ten, který ji tam "Přihlásil"
• Člen místní rady může odhlašovat členy svého společenství

I při odhlašování platí nastavená pravidla:

Pokud chcete na akci vzít někoho, kdo není evidován v adresáři, použijete volbu "Přihlásit nečlena ASC"
Mnohdy se tím také vyřeší to, že organizátor bude vědět, kdo konkrétní osobu přihlásil a může se případně informovat.
Cílem této změny je také to, aby se na DC nepřihlásil naprosto někdo neznámý.

Bude vám zobrazen formulář pro vyplnění údajů o přihlašované osobě

Všechny zobrazované údaje o osobě jsou povinné a slouží jen pro potřebu organizátorů akce, aby měli možnost konkrétní 
osobu kontaktovat (poštou, e-mailem, telefonicky). Tyto údaje se nikde trvale neukládají.

V případě, že přihlašujete dítě a zatrhnete volbu "Dítě - kojenec" bude formulář zjednodušen na nejzákladnější informace.
Do poznámky je třeba vhodné uvést věk dítěte apod.
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Pokud jste se úspěšně přihlásili na nějakou akci (duchovní cvičení) nemusíte si nijak složitě pamatovat kam jste se to 
vlastně přihlásili, protože tuto informaci NOVĚ uvidíte v adresáři na své osobní kartě "O mně".  (zobrazují se pouze ty akce, 
které budou)

Tímto způsobem se můžete rychle dostat do konkrétní pořádané akce a případně se z ní odhlásit.

Věříme, že připravená změna bude přínosem pro všechny
V případě jakýchkoliv problémů s přihlašováním na akci zašlete dotaz na adresar@ascczech.cz
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